
15- دهرس  

قورسىقى بهكمۇ ئېچىپ كهتكهن  

تۈكلۈك قۇرت                       
ئاپتورى: ئېرك كارل 

تهرجىمىده: ناۋال 

ئــايــنىڭ نۇرى چۈشۈپ تۇرغــان بــىر تــال يــوپۇرمــاق ئۈســتىده 
ئىنتايىن كىچىك بىر تال تۇخۇم بار ئىكهن. 

يهكـــشهنـــبه كۈنـــى سهھهرده ئـــىلـــلىق قۇيـــاش كۆتۈرۈلۈپتۇ ۋه 
«چـىك» قـىلـغان ئـاۋاز بـىلهن تهڭ ھهم كـىچـىك ھهم قـورسـىقـى بهكمۇ 

ئېچىپ كهتكهن بىر تۈكلۈك قۇرت تۇخۇمنى يېرىپ چىقىپتۇ. 

تۇخۇمــدىن چــىقــقان تۈكلۈك قۇرت ئهتــراپــقا قــاراپ، يهيــدىغــان 
نهرسه ئىزدهشكه باشالپتۇ. 

       دۈشهنـبه كۈنـى ئۇ بـىر تـال ئـالـما يهپتۇ، بـىراق قـورسـىقـى 
تويماپتۇ. 
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سهيـشهنـبه كۈنـى ئۇ ئـىكـكى تـال نهشـپۈت يهپتۇ، بـىراق 
قورسىقى يهنىال تويماپتۇ. 

چــارشهنــبه كۈنــى ئۇ ئۈچ تــال ئــالۇچــا يهپتۇ، 
بىراق قورسىقى يهنىال تويماپتۇ. 

پهيـشهنـبه كۈنـى ئۇ تۆت تـال بۆلجۈرگهن يهپتۇ، بـىراق قـورسـىقـى 
يهنىال تويماپتۇ. 

جۈمه كۈنـــى ئۇ بهش تـــال ئـــاپېلسىن 
يهپتۇ، بىراق قورسىقى يهنىال تويماپتۇ. 

شهنـبه كۈنـى، ئۇ بـىر پـارچه شـاكـىالت تـورت، بـىر تـال مـاروژنـى، بـىر 
تـال چـىلـىغـان تهرخهمهك، بـىر پـارچه ئـىرىمـچىك، بـىر تـال قېزا، بـىر تـال 
سـاپـلىق كهمپۈت، بـىر تـال كـولـباسـا، بـىر كېسىم گـىالس بهلـىش، بـىر 
ئـىسـتاكـان تـورتـى ۋه بـىر تـىلـىم تـاۋۇزالرنـى يهۋېتىپتۇ. شۇ كۈنـى كهچـته 

تۈكلۈك قۇرتنىڭ قورسىقى تازا ئاغرىپتۇ. 
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يهكــشهنــبه كۈنــى ئۇ بــىر تــال يــاپيېشىل ۋه 
يۇمــران يــوپۇرمــاقــنى يهپ بېقىپــتىكهن، خېلى يــاخشــى 

بولۇپ قالغاندهك ھېس قىپتۇ. 

شۇنـــىڭدىن كېيىن ئۇنـــىڭ قـــورســـىقـــى ئـــانـــچه 
ئـاچـمايـدىغـان بـوپتۇ. بۇ چـاغـدا ئۇ بۇرۇنـقى كـىچـىك تۈكلۈك قۇرت 

بولماستىن، ھهم يوغان ھهم سېمىز تۈكلۈك قۇرت ئىكهن. 

ئۇ بـىر كـىچـىك ئۆي سېلىپ، بۇ ئۆيـنىڭ ئـىسـمىنـى غـوزهك دهپ 
ئــاتــاپتۇ. ئۇ ئۆزىنــى بۇ ئۆيــگه ســوالپتۇ ۋه ئۇنــىڭ ئــىچــىده ئــىكــكى 
ھهپـتىدىن كۆپـرهك ۋاقـىت تۇرۇپتۇ. ئـانـدىن غـوزهكـنى غـاجـاپ تېشىپ 

چىقىپتۇ. 

ۋاھ، تۈكلۈك قۇرت ئـاجـايـىپ گۈزهل بـىر كېپىنهك بـولۇپ چـىقـىپتۇ 
ئهمهسمۇ! 

ماقال: ئاچكۆزنىڭ قورسىقى تويسىمۇ، كۆزى تويماس. 
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ئـاسـتى سـىزىلـغان سۆزلهرگه قـاراپ بـاقـايـلى، ئۇالر بـىر - 
بىرىگه ئوخشامدۇ؟ جۈمله تۈزۈپ ئوينايمىز. 

1. ئاجايىپ گۈزهل بىر كېپىنهك 

2. قورسىقى تازا ئاغرىش 

3. ئىنتايىن كىچىك بىر تال تۇخۇم 

4. قورسىقى بهكمۇ ئېچىپ كهتكهن 

5. خېلى ياخشى بولۇپ قېلىش 

6. قورسىقى ئانچه ئاچماسلىق 
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15 - ھهپتىلىك تاپشۇرۇقىمىز 

(ئهدهبىيات سىنىپى)  

ئىسىم-فامىله: 

ئىمزا

دۈشهنبه
1 - بهتــتىكــى جۈمــلىلهرگه قــاراپ، ئــاســتىدا 

يېزىپ قويۇلغان شهكىللهرگه جۈمله تۈزۈڭ.

سهيشهنبه

2 - بهتـته نهرسـىلهرنـى ئۆلـچهيـدىغـان سۆزلهر 
بــار، بــوش ئــورۇنــالرغــا تــوغــرا كهلــگىنــىنــى 
تــــولــــدۇرۇڭ. بــــىرىنــــى پهقهت بــــىر قېتىم 

ئىشلىتهلهيسىز.

چارشهنبه

تۈكلۈك قۇرتــنىڭ قــايســى كۈنــى نېمىلهرنــى 
يېگىنــىنــى يېزىڭ، ئــانــدىن رهســىمــلهرنــىڭ 
ئۈســتىگه كۈنــلهرنــىڭ نــومۇرىنــى قــويۇڭ. (3- 

بهتته)

پهيشهنبه

4 - بهتـته بـىر كېپىنهك رهڭسىز بـولۇپ قـاپتۇ، 
ســـىز ئۇنـــىڭ ئۈســـتىدىكـــى نـــومۇرالرغـــا ۋه 
ئـاسـتىدىكـى نـومۇرالرنـىڭ رهڭگىگه قـاراپ، ئۇنـى 

بوياپ، چىرايلىق قىلىۋېتىڭ.

جۈمه
5 - بهتـتىكـى ئهھۋالـالرنـى ئـويـالپ، شۇنـداق 
چــاغــالردا قــورســىقــىمــىز ئــاغــرىيــدىغــان - 

ئاغرىمايدىغانلىقىغا ھۆكۈم قىلىپ بېقىڭ.

شهنبه
7 - بهتـتىكـى پـارچـىنـى ئـىزالپ يـازغـاچ بـوش 
ئـورۇنـالرنـى تـولـدۇرۇڭ، ئـاسـتىدىكـى سۆزلهردىن 

پايدىالنسىڭىز بولىدۇ.

يهكشهنبه
ئانا تىلىم- بال تىلىم، 

يهكشهنبهمنى ئال، تىلىم. 
يىغلىمىسۇن بىر ھهپته، 
ھهر كۈنۈمده قال، تىلىم.
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1. دهرسـته ئۆگهنـگهن جۈمـلىلهرگه قـاراڭ، ئـىچـىدىكـى 
بهزى شهكىللهرگه ئۆزىڭىز جۈمله تۈزهلهمسىز؟  

1. «چـىك» قـىلـغان ئـاۋاز بـىلهن تهڭ بـىر تۈكلۈك قۇرت تۇخۇمـنى 
يېرىپ چىقىپتۇ. 

1) بىلهن تهڭ: 

2. سهيـشهنـبه كۈنـى ئۇ ئـىكـكى تـال نهشـپۈت يهپتۇ، بـىراق قـورسـىقـى 
يهنىال تويماپتۇ. 

بىراق … يهنىال …: 

3. خېلى ياخشى بولۇپ قالغاندهك ھېس قىپتۇ. 

…دهك … ھېس قىلىش:  

4. بۇ چـاغـدا ئۇ بۇرۇنـقى كـىچـىك تۈكلۈك قۇرت بـولـماسـتىن، ھهم 
يوغان ھهم سېمىز تۈكلۈك قۇرت ئىكهن. 

… بولماستىن … ئىكهن:  1)

2) ھهم … ھهم …: 
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2. بــوش ئــورۇنــالرغــا بېرىلــگهن سۆزلهردىن تــوغــرا 
كېلىدىغىنىنى تولدۇرۇڭ.  

ئاپام قازانغا _________ تۇز سالدى. 1)

بوۋام دورىنى _________ سۇ بىلهن ئىچىۋهتتى. 2)

_________ تۇخۇمنىڭ باھاسى قانچه؟ 3)

زۆھره چېچىنى _________ ئۆرۈۋاپتۇ. 4)

ناندىن _________ يهۋېلىپ، مهكتهپكه كهتتىم. 5)

سىزگه _________ خهت كهپتۇ. 6)

_________ گۆش ئالغاچ كېلىڭ. 7)

ئۆيده _________ ئۇن بار ئىكهن. 8)

بهك ئۇسـساپ كهتـكهنـىدىم، بۇ قـوغۇنـدىن _________ يهپ 9)
ئۇسسۇزلۇقۇم قاندى. 
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بىر تىلىمبىر تالبىر پارچه

بىر يۇتۇمبىر دانهبىر كىلو

بىر توغرامبىر خالتابىر چىمدىم
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3. تۈكـلۈك قۇرت قـــــايـســـــى كۈنـــــى نېـمه يېـدى؟ 
رهسـىمـلهرنـىڭ ئۈسـتىگه كۈنـلهرنـىڭ نـومۇرىنـى، كۈنـلهرنـىڭ 

يېنىغا يېگهنلىرىنىڭ ئىسمىنى يېزىڭ. 
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4. كېپىنهكــنىڭ ئۈســتىده رهڭلهرنــىڭ نــومۇرى بــار 
ئـىكهن، سـىز ئۇالرغـا قـاراپ بۇ كېپىنهكـنى چـىرايـلىق قـىلـىپ 

بويىۋېتىڭ. 

رهڭدار كېپىنهك 

1. كۆك  2. يېشىل  3. قىزىل  4. ئاپېلسىن رهڭ  5. قارا  6. سۆسۈن  7. سېرىق 
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5. قــانــداق ۋاقــىتــتا قــورســىقــىمــىز ئــاغــرىپ قــالــىدۇ؟ 
تۆۋهندىكىلهرگه قاراپ تالالپ بېقىڭ. 

ئاغرىمايدۇ ئاغرىيدۇ

ئىسسىق پولۇ يېگهنده 1

تاۋۇز يهپ بولۇپ ماروژنى يېگهنده  2

ئىسسىق چايغا نان چىالپ يېگهنده  3

لهغمهن بهك تېتىپ كېتىپ، ئۈچ تهخسه 
يهۋهتكهنده 4

توڭالتقۇدىكى مۇزدهك سۇنى ئېلىپال 
ئىچكهنده 5

قولىمىزنى يۇماي تاماق يېگهنده 6

سامسىدىن بىر تال يېگهنده 7

بازاردىن ئالغان ئالمىنى يۇمايال يېگهنده 8
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5. بوش ئورۇنالرنى تولدۇرغاچ ئىزالپ يېزىڭ. 

مهن ياخشى كۆرىدىغان يېمهكلىكلهر 

مهن مېۋىلهردىن _________، _________، __________ ۋه   

_________   الرغا ئامراق. كۆكتاتالردىن _________، ________ 
ۋه _________ الرنى ياقتۇرۇپ يهيمهن.  

ئۇششاق يېمهكلىكلهردىنمۇ ياخشى كۆرىدىغانلىرىم كۆپ. مهسىلهن: 

_________، _________، _________ دېگهندهك. 

مهن بۈگۈن ناشتىلىققا _______ ۋه _______ يېدىم، _______  

ئىچتىم. چۈشلۈك تاماققا ________ يېدىم.  

كهچته ________ يهپ، _________ ئىچتىم. ئۇخالشتىن بۇرۇن 

تاتلىق نهرسه يېسهك چىشىمىز ئاغرىيدىغان بولۇپ قالىدۇ، شۇڭا كهچته 

كهمپۈت يېمىدىم.  

مېۋىلهر: ئالما، نهشپۈت، ئانار، ئهنجۈر، ئۈزۈم، بۆلجۈرگهن، ئۈجمه، ياڭاق، ئاپېلسىن 
كۆكتاتالر: بهرهنكه، سهۋزه، پالهك، كۈده، كهرهپشه، مۇچ، پهمىدۇر، تهرخهمهك 

ئۇششاق يېمهكلىكلهر: شاكىالت، كهمپۈت، تورت، بهرهنكه ياپراقچىسى، يهر ياڭىقى 

ناشتىلىقالر: نان، بولكا، پىچىنه، سېرىقماي، مۇراببا، تۇخۇم، ياڭاق 

تاماقالر: لهغمهن، پولۇ، كاۋاپ، سامسا، مانتا، گۈرۈچ تامىقى، سۇيۇقئاش، چۆچۈره 

ئىچىملىكلهر: سۇ، چاي، سۈت، ئهتكهنچاي، مېۋه شهربىتى، گازلىق سۇ
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